A empresa LETTEL apresentou o seguinte Pedido de Esclarecimento ao Pregão
Eletrônico nº 11/2021 – CBMDF:
Questionamento 01:
Referente aos itens 01 e 02 - SWITCH POE 24 E 48 PORTAS é exigido "Deve
possuir buffers de, no mínimo, 6 MB de memória DRAM ou SDRAM" esclarecemos
que o buffer é utilizado na execução de políticas de QoS e ACLs para o
enfileiramento de pacotes conforme prioridades e que ao fornecer equipamento
com performance wire-speed e nonblocking comprova que a execução destas
políticas não adiciona latência na transmissão dos pacotes, independentemente do
tamanho do buffer. Está correto o nosso entendimento?
Questionamento 02:
Referente aos itens 01 e 02 - SWITCH POE 24 E 48 PORTAS é exigido "Deve
suportar integração com ferramenta de controle de acesso do mesmo fabricante
que permita verificar se a máquina está em conformidade com a política de
segurança antes de entrar na rede, verificando, no mínimo serviços os serviços e
antivírus das máquinas." esclarecemos que a solução de NAC para autenticação
com validação do dispositivo do usuário é direcionada para o fabricantes de
Firewall UTM/NGFW ou para soluções dedicadas para segurança como ClearPass
e limitam muito a participação dos fabricantes de switches, objeto deste certame,
portanto entendemos que será aceito o fornecimento de equipamento que
comprove o suporte e homologação para solução de NAC de outro fabricante,
como ClearPass. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO 01:
Para este questionamento o setor técnico responsável pelas especificações dos
produtos (DITIC/CBMDF) informou o seguinte:
O edital está claro, quanto aos requisitos de capacidade para os itens 1 e 2, e
portanto deverá ser seguido conforme especificado.

RESPOSTAS AO QUESTIONAMENTO 02:
Para este questionamento o setor técnico responsável pelas especificações dos
produtos (DITIC/CBMDF) informou o seguinte:
Existem no mercado vários fabricantes e fornecedores que oferecem
equipamentos com a tecnologia especificada para os itens 1 e 2, portanto a
empresa deverá atender aos requisitos conforme informados no edital.
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